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Välkommen till Futurebook Challenge.

STORT GRATTIS! Nu har du tagit dig igenom ungefär en tredjedel av ditt arbete och vi hoppas 
att du njuter av din resa, trots att det kanske är svåra frågor emellanåt, som visar dig sidor av li-
vet och/eller av dig själv som kanske gör dig både ledsen och förbannad. Ta ett par minuter och 
känn efter, - hur känns det? Har något börjat förändras? Är din generella känsla i kroppen en 
annan än när du satte igång ditt modiga arbete? Ibland är det så bra att bara känna in var man 
är för att se om det känns lite annorlunda, vilket är enormt viktig information eftersom vår känsla 
är den viktigaste vi har att hålla koll på! 

I förra avsnittet började vi ju att utforska vår karaktärs kategori och idag ska vi fördjupa oss 
ytterligare i denna fascinerande kategori och vi kommer att avsluta dagen med en kraftfull karak-
tärs byggande övning. Den här övningen kan faktiskt – på riktigt, skapa magi i ditt liv. Alla 14 
kategorier i Futurebook är viktiga, men kategorin om vår karaktär är nog faktiskt den viktigaste 
av dem alla för den är fundamentet, - själva grunden till de övriga 13. Din karaktär lägger faktiskt 
grunden för allt i ditt liv. Din nivå gällande hälsa & träning, kvalitén på din kärleksrelation, dina 
övriga relationer, din karriär- och finansiella framgång och kvalitén på sakerna och upplevelser-
na du har i ditt liv. Till och med din livslängd påverkas faktiskt av din karaktär, så idag kommer 
vi göra en djupdykning ned i detta ämne och sen ska vi utforska övningen, som vi tror att du 
kommer finna att den är ett värdefullt verktyg i din utvecklingsverktygslåda. Ett verktyg som du 
kan använda igen och igen. 

Vi börjar att titta på själva ordet. Enligt Wikipedia säger man att karaktären betecknar en per-
sons, plats eller situations kännetecken, egenskaper eller läggning. Sådant som ”karakteriserar” 
personen, platsen, föremålet eller situationen. Ordet karaktär springer ur det grekiska ordet för 
’det som är inristat’ och ordet lånades sedermera in i latinet. Till svenskan kom ordet troligen 
som ett inlån från franskan och började dyka upp i svensk skrift under andra halvan av 1600- 
talet och användes redan då bl a i betydelsen; ” kännetecken och egenskaper som utmärker en 
person eller sak.” 
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Upprinnelsen kanske var lite annorlunda från början i vad man menade med karaktär, men i 
modern tid handlar det om summan av våra kvalitéer som människa. Summan av kvalitéer som 
definierar en person. Så din karaktär inkluderar egentligen allt som du är. Ditt beteende, dina 
tankar, dina idéer, din motivation, din intention, ditt temperament, dina känslor och din strävan. Alla 
dessa komponenter skapar och färgar din identitet och balansen mellan dem - och din själ, är vad 
som gör din karaktär unik och gör dig annorlunda från alla andra. Alla har sin unika karaktär. 

Det viktigaste att förstå är att din karaktär definieras av hur dina actions stämmer överens med 
din moral. Med moral menar vi här hur din värdegrund och ditt beteende samstämmer med 
varandra. Hur du ser på rätt och fel, bra eller dåligt eller vad som ses som gillat eller inte gillat 
mänskligt beteende. Så din karaktär är på ett sätt ditt moraliska själv som du kan bygga genom 
att förfina de egenskaper som du vill ska definiera dig. 

Så om vi tittar igen på den initiala grekiska meningen av ordet som var ’det som är inristat’, 
något som är präglat, så kan man se arbetet med att bygga en god karaktär som att vi präglar 
eller inristar egenskaper och moraliska aspekter in i oss själva. Och kvalitén på din karaktär be-
ror på hur djupt din moraliska kompass är implementerad i ditt system. I dig. Den beror på hur 
djupt du själv, dina övertygelser, dina tankar, dina ord och dina actions är integrerade med din 
moraliska kompass. Med din känsla av rätt och fel. Så några nyckelfrågor inom denna kategori 
är: Gör du det du vet att du borde göra? Om du gör det, visar det på en stark karaktär. Gör 
du det du vet att du inte borde göra? Om du gör det, visar det dessvärre på en svag karaktär. 
Karaktär handlar definitivt en hel del om borden eller inte borden. 

En person med stark karaktär, ser konsekvent till att göra de saker hen borde göra och lika  
konsekvent ser de till att inte göra det hen inte borde. Varför då kan man ju fråga sig? Jo, deras  
moraliska kompass och deras karaktär är starkare än deras ickefokus. Återigen, en stark karaktär 
handlar om att göra det du borde och inte göra det du inte borde, enligt dina egna övertygelser 
och din egen moraliska kompass. Och det finns väl ingenstans din karaktär blottläggs mer, än i 
dina dagliga vanor. Dina vanor, de saker som du gör regelbundet formar ditt liv och definierar dig 
som människa. Du ÄR vad du konsekvent GÖR. Aristoteles sa, ”Vi blir hederliga genom att göra 
hederliga gärningar. Vi blir måttliga genom att idka måttlighet. Vi blir modiga genom att utföra 
modiga gärningar”

Du är vad du konsekvent gör! Dina vanor skapar din karaktär, men de goda och intressanta 
nyheterna är också, - att din karaktär kan hjälpa dig att forma dina vanor, eftersom vanor är 
inlärda. Du kan lära dig goda vanor och du kan lära bort dåliga. Du kan bli medveten om dina 
vanemässiga tankar och actions och medvetet välja att göra dig av med dåliga vanor för att 
göra plats för goda vanor som kommer att lyfta ditt liv. Vanor som gagnar dig. Det är faktiskt ett 
val vi har att göra.
 
De flesta tänker dock inte riktigt på det på det sättet. Många lever som om deras vanor kom till 
dem omedvetet och de har fastnat i att även fortsätta välja dem omedvetet. Och om du är vad 
du gör, så betyder det ju faktiskt att även din karaktär utvecklas omedvetet. Och om vi inte är 
uppmärksamma, kan vi omedvetet skapa en karaktär som aldrig kommer att ge oss ett extra- 
ordinärt liv… För sanningen är den, att det ligger helt och hållet i dina egna händer att ta kontroll 
över dina vanor och forma din karaktär som resultat av det. Och vill du levla till ett extraordinärt 
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liv, kanske det finns lite att skriva på i den här kategorin?! Och det arbetet, är en av de viktigaste 
och mest kraftfulla sak du kan göra för dig själv som människa. 
Vi har nog alla lite till mans, vanor som inte är några höjdare direkt, och självklart gör de flesta av 
oss saker vi vet att vi inte borde då och då, och ibland gör vi definitivt inte heller de saker som 
vi vet att vi borde göra, så dagens karaktärsbyggande övning fokuserar på att identifiera en av 
våra negativa oönskade vanor som inte gagnar oss och göra oss av med den, för att stärka upp 
vår karaktär en bit. Vi vill bara poängtera, att om du gör den här övningen rätt, kan vad som 
helst ske, - från en liten stegvis ändring i ditt liv, till en djupgående positiv förändring som kan 
leda dig till en helt annan verklighet. Den här övningen kan verkligen skapa mirakel. Inspirationen 
till den kommer från NLP gurun tillika internationella föreläsaren och bestsellerförfattaren Tony 
Robbins, som har hjälpt hundratusentals människor världen över, genom bland annat denna 
övning. Så låt oss nu utforska vad övningen handlar om.

Börja med att medvetandegöra några saker som du upprepat gör, som du vet att du inte borde 
göra och som du inte helst heller vill hålla på och upprepa. Dina dåliga vanor. Var lugn, du är i 
gott sällskap! Vi har alla någon vana som vi vet inte är gynnsam för oss men som vi i alla fall inte 
tagit tag i på riktigt än, som t ex att överäta, fastna i negativa tankemönster och katastroftankar, 
dricka för mycket alkohol, spendera mer än vår ekonomi tillåter, röka, bita på naglarna, tappa 
kontrollen över vår ilska för ofta. Ta några minuter nu och reflektera över några negativa mönster 
och vanor som du har och se vad som kommer upp till ytan. Din uppgift här är att identifiera 
och sikta in dig på en av dina dåliga vanor. Självklart kan du gå igenom dagens process och 
riktigt skövla bland dina dåliga vanor (om du nu har några) vid senare tillfällen, men idag så nöjer 
vi oss med att koncentrera oss på en. Men välj gärna en riktigt ful rackare som du innerst inne 
vill bli av med! 
Har du hittat en? Bra. I det här avsnittet ska du arbeta parallellt med resten av texten och din 
workbook. 

Så, nu kör vi igång! Håll kvar tanken på den valda vanan, - så ska du med den i fokus, forma 
svaren på tre frågor. Det vi vill hjälpa dig att skapa här, är den hävstångskraft både mentalt, 
spirituellt och emotionellt du behöver för att kunna bryta den dåliga vanan och göra dig fri från 
den – för gott! Och den här övningen kan faktiskt hjälpa dig även om inget gjort det tidigare. Har 
du kvar fokus på din dåliga vana? Bra, nu kör vi igång med frågorna. 

1. Vad är vinsten av din dåliga vana? 
Det finns alltid anledningar till att vi gör det vi gör, så vad är din anledning? Vi kan nästan garan-
tera att du får någon typ av positiv pay off av den här dåliga vanan. Så vad är det för dig? Det 
här är en avgörande fråga vi behöver titta på, som de flesta inte ens haft uppe på agendan när 
de försökt förändra ett negativt beteende. Ofta så tittar man på den dåliga vanan och beskyller 
den för att bara vara negativ och det kommer aldrig ens upp i de flestas medvetande hur myck-
et de älskar den här dåliga vanan eller varför. Det handlar självklart även om dig. Du skulle ju inte 
ha den om den inte gav dig någon typ av vinning, eller hur?! Så ta nu några minuter och lista alla 
fördelar som du får, för vi kan lova dig att det finns fördelar.

Om du t ex är överviktig för att du vanemässigt överäter, är det nu det rätta tillfället att erkänna 
för dig själv allt du älskar att unna dig. Smaken. Doften. Känslan av njutning. Tillredningen kan 
vara extra lustfylld om man älskar att stå i köket, eller att gå på restaurang om man föredrar det. 
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Känslan av lycka som dyker upp när man sitter där och bara njuter och unnar sig. Eller är det 
så att du oftast äter på tok för sent. Ett annat exempel är att det också kan vara att du försöker 
täppa igen ett inre hål, som när du äter får en kortfristig lugnande effekt, men som sen kommer 
surt efter. 

Eller om det kanske handlar om att du får ett rus av att shoppa och spendera pengar du egent-
ligen inte har. Du kanske känner dig viktig och prominent när du strör pengar omkring dig och 
får ett härligt positivt energipåslag av den känslan, just där och då. Eller om du kanske har ett 
hett temperament som alltför lätt gör att du antänder som ett tomtebloss. Att få släppa loss den 
inre energin är ju också en skön känsla. Att få lyfta på locket på kastrullen som hotar att koka 
över och sen låta den göra det. Eller så kanske man känner sig kraftfull och överlägsen när man 
tornar upp sig över någon annan. Det kan också vara en skön känsla för någon. Eller är det 
kanske att vara en till lagsare, att backa för alla andra, sätta dig själv i sista rummet och ständigt 
köra över dig själv som är den vana du både vill och behöver bryta?

Det kan vara en myriad av vanor som det handlar om. Bara du vet vilken du vill börja med. 
Fundera över frågorna nedan, men ersätt exemplet med din egen ovana. Jag älskar att bita på 
naglarna för att….? En av de saker som jag älskar med att röka är….Vad? 

Vad du ska göra här är alltså att göra en fullständig lista gällande alla vinster du får av den dåliga 
vana som du valt att börja med. Alla de vinster som ligger i vägen för att inte förändra den här 
vanan. Du måste verkligen både erkänna och bekräfta dessa vinster, för de är 100 % verkli-
ga. Och om du faktiskt nu bestämmer dig för att gå all in och vill förändra det här beteendet, 
kommer den här listan med dina vinster, dina pay offs, att ge dig en kristallklar bild över vad du 
behöver göra för att vinna matchen. 

2. Vilket pris får jag betala om jag inte förändrar detta beteende/den dåliga vanan? 
Det här är en viktig fråga som kräver mod, för den handlar om att faktiskt våga se och erkänna 
den smärta som du tillskansar dig själv på en regelbunden basis, på grund av detta beteen-
de. Vad gör det faktum att du röker och känner att du inte kan sluta med din självkänsla? Eller 
att du dricker för mycket, eller att du hela tiden lever på ett sätt som gör att du är i en ständig 
viktökning, avskyr din spegelbild, men känner att du är ett offer under ditt eget beteende? Vad 
skapar det för känsla i dig att veta att du inte har kontroll över det området i ditt liv? Hur känns 
det att inte leva på den nivå i ditt liv som du egentligen skulle vilja? Vilka exempel sätter du för 
dina barn om du har några genom att vara slav under din dåliga vana? På vilket sätt håller detta 
beteende dig tillbaka? Om du tittar på din framtid; vad händer om du bara fortsätter och fortsät-
ter med den här dåliga vanan? Var kommer det leda? Vad är det pris som du betalar dagligen i 
ditt liv, för att fortsätta härbärgera och föda din dåliga vana? Gå in i frågan, gå djupt in i frågan 
och känn känslan. Känn smärtan. 

Och vad kommer den verkliga smärtan som du nu lägger grund till genom ditt beteende, i fram-
tiden bli, om du fortsätter att äta på ett sätt som inte gagnar dig varken hälsomässigt eller vikt-
mässigt, om du dricker för mycket, om du röker? Vad kommer att hända? Din kropp kommer 
att gå sönder. Om du inte skapar en förändring nu, kommer din kropp att rasa ihop! Och hur 
kommer det att påverka ditt liv? Vad kommer det betyda för dig? Vad kommer det betyda för din 
partner? Dina eventuella barn? Har du slagit dig in på en bana där du kommer att förstöra för dig 
själv på mer än ett sätt? Kommer din ovana ha en negativ inverkan på din livskvalitet? Hur tror 
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du ditt liv kommer att se ut framåt om du fortsätter som du gör nu? Hur kommer du se ut? Hur 
kommer du att känna dig? Hur kommer du att må? Många tuffa frågor att reflektera över. Gör 
det. Gå djupt in i frågorna. Censurera dem inte. Ge dem inte några förmildrande omständigheter 
utan tänk på v-a-r-e-n-d-a fråga.

Du vet att du inte borde göra det här, du är medveten om att du behöver förändra det här bete-
endet. Frågan är, - Varför? 

Skriv nu en riktigt uttömmande lista och var rak och ärlig, kanske till och med brutal med dig 
själv. För det här är viktiga, riktigt viktiga saker! Även om du självklart behöver ha en verklighets-
anknytning till det som kommer upp behöver du samtidigt verkligen ge dig själv en helt oretu-
scherad bild av var ditt beteende leder, för att verkligen få med dig den skrämmande känslan 
av att detta verkligen inte leder dig i en önskad riktning, varken nu, eller på sikt. Särskilt inte på 
sikt!! Det är här din hävstångseffekt ligger. Hävstången som kan hjälpa dig till förändring.

3. Om jag befriar mig från den här dåliga vanan, vad kommer jag att vinna på det? 
Om jag lyckas med att bryta det här beteendet och eliminera den dåliga vanan, vad blir min 
vinst? I det här momentet beskriver du din vision, din önskebild av den nya DU och hur ditt liv 
ser ut nu när du har lyckats att befria dig själv från den här vanan som du innan inte lyckats att 
ta bort. Hur häftigt skulle det vara? Hur skulle du känna om du – ÄNTLIGEN – lyckats bli av med 
det här skitbeteendet och hade vunnit matchen? Om du vägde 10-20-30 kilo mindre, om du 
såg ut som du var 5 eller 10 år yngre, om du kände dig fantastisk på insidan, hade slängt ciga-
retterna för gott, om du hade kontroll över ditt alkoholintag. Hur skulle det påverka ditt kärleks-
liv? Din kondition och ditt välmående? Hur skulle det påverka ditt sexliv? Hur skulle det påverka 
ditt eventuella föräldraskap, eller ditt spirituella liv. Skulle du få uppsving i din karriär? Skulle din 
integritet öka? Eller kanske din självkänsla? Och sist men inte minst – din energi. Hur skulle det 
kännas att leva ett 14 kategori smart life, istället för att ha en chimpans med chimpanshjärna på 
axeln, som frekvent ställde till det för dig?
Gå djup ned i visionen av ditt nya JAG som är befriat från dessa vanekedjor och chimphjärnor. 
Se det på din inre biograf, känn det i varje fiber av din kropp, för att det finns en enorm häv-
stångseffekt här om du kickar in. Så gör din lista med dina pay offs, dina vinster som du kom-
mer att få genom att släppa den här vanan.
Så när du har gjort dessa tre listor (och det är här magin kommer in) ska du titta på dina svar på 
dessa frågor. 

Fråga 1 handlade om vilka vinster du får av ditt beteende, vad du nu än kommit fram till vad de 
är, - är på ena sidan av vågskålen. På andra sidan vågskålen är svaren till frågorna 2 och 3; - 
vad är det jättelika negativa pris är som du kommer behöva betala om du inte skapar en föränd-
ring, och hur det nya liv som väntar dig om du verkligen skapar en ändring kan se ut. 
Så alla de saker som du beskriver som dina vinster som du njuter av just nu tack vare ditt be-
teende, de är bokstavligen det som ligger i vägen mellan dig och ditt nya liv. Är verkligen dessa 
vinster så fantastiska så de är värda att behålla?

Titta på dina svar i fråga 2, - det verkliga priset du behöver betala för det negativa beteendet. 
Vi kan tänka oss att det förmodligen är en ganska skrämmande läsning?! Är det värt det? Är 
njutningen av cigaretten så njutningsfull att du villigt riskerar din hälsa för att få uppleva den? Är 
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njutningen du får för stunden när du mumsar i dig vad det än är som du alltför lätt faller dit på, 
verkligen värd en för tidig död eller en osund kropp? Är manisk shopping verkligen värt ett liv i 
ekonomisk härdsmälta? Är det värt det att låta topplocket gå på dig själv och agera ut på ett 
sätt som kanske gör någon illa och som definitivt skadar din relation till personen i fråga, eller är 
kostnaden du får betala för det beteendet generellt i livet faktiskt för högt? 

Gå igenom svaren du skrivit i fråga 3, - vinsten, din pay off, att lämna det här beteendet och 
den dåliga vanan bakom dig. Begrunda detta ordentligt, för det finns faktiskt en öppning för ett 
nytt liv där. Och det är det som är hela meningen med den här övningen. När du tittar på de 
två sidorna av vågen, ser du att dina vinster för förändring väger mycket tyngre än vinsterna 
med att fortsätta med ditt beteende. Och kostnaden och smärtan som blir, av att stanna kvar i 
beteendet och inte förändras, väger mycket tyngre än priset och smärtan som kommer av att 
genomföra ändringen. Så kanske du faktiskt nu är beredd att säga hej då till din dåliga vana? 
Sörj om du känner att du behöver det. Gör en ritual där du gör ett val att lämna den, för vi kan 
lova dig att när du väl har tryckt på knappen och bevisar för dig själv att detta beteende faktiskt 
inte ska ha någon plats i ditt liv, att vinsten av det inte är så himla bra som det har verkat, - så 
är matchen över. Och det är du som är vinnaren! Nu handlar det bara om att gå igenom de steg 
som krävs för att nå ditt mål. Den här övningen har brutit livslånga vanor för tusentals människor 
som inget annat har kunnat bita på, även rökning, som är en av de mest beroendeframkallande, 
destruktiva vanor som finns. 

För att få en riktig hävstång med den här övningen nu, ska du läsa dessa tre listor varje dag i 
en vecka, en hel vecka, - med känsla! Försök frammana känslan i dig för det är viktigt att du tar 
med hela dig i övningen, för detta handlar om att bryta ett beteende som sitter i ditt system, inte 
bara i ditt huvud. Ge dig hän och var nyfiken på vad som händer i dig. Så, din karaktär, - det 
som är inristat i din själ. Det som vi själva ristar in i oss själva som är vår känsla av vad som är 
rätt, vad som är passande. Vår moraliska kompass. Och det vi gör eller inte gör. Det är det som 
lägger grunden för vår karaktär. 

Journalisten och författaren Cathy Better sa:
”Livet är råmaterialet. Vi är hantverkarna. Vi kan skulptera vårt liv till att bli något fantastiskt och 
vackert, eller så kan vi sänka det till anskrämlighet. Det ligger i våra händer.”
Och det är så sant! Vi är både skulptören och det skulpturerade. Vi skapar oss själva varje dag 
utifrån vår karaktär och våra värderingar. Och vilken fantastisk sak det är egentligen, - att vi fak-
tiskt har kontrollen över formen på vår egen själ.

SUMMERING: 
Din karaktär definieras genom hur ditt beteende relaterar till din moraliska kompass.
Det ligger i dina egna händer att skulpturera din egen karaktär såväl som ditt liv.
 
Lycka till nu!

Michelle Dandenell & Lili Öst
Team Futurebook
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